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Reglement Winklermedaille 
 

 

1. Instelling Winklermedaille 

1.1 De Winklermedaille is een gouden gedenkpenning die is ingesteld ter nagedachtenis van 

dr. Cornelis Winkler (1855-1941). Cornelis Winkler was hoogleraar in de psychiatrie en neurologie 

en had grote verdienste op het gebied van de neurologie en de hersenanatomie in Nederland. 

1.2 De Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN) reikt de medaille eens in de vijf jaar uit. Ze kent 

deze toe aan de Nederlander of de groep Nederlanders die in de vijf jaar voorafgaand aan de 

uitreiking de meest verdienstelijke bijdrage heeft geleverd op het gebied van de neurologische 

wetenschap. Dit ter beoordeling van een hiervoor benoemde commissie. 

1.3 Verdiensten op het gebied van de normale anatomie, de fysiologie of de biologie komen alleen in 

aanmerking als ze nauw verband houden met de neurologische kliniek. 

 

2. Beoordelingscommissie 

2.1 Op voorstel van het NVN-bestuur benoemt de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de NVN voor 

iedere uitreiking een commissie die de bijdragen beoordeelt van degenen die voor de 

onderscheiding in aanmerking komen. 

2.2 Deze benoeming vindt minstens één jaar vóór de toekenning van de medaille plaats. 

2.3 De beoordelingscommissie bestaat uit vijf deskundigen en een aios/VAAN-lid. De ALV benoemt 

daarnaast één reservelid voor het geval dat een van de leden onverwacht niet aan de 

werkzaamheden van de commissie kan deelnemen. 

2.4 De commissie wijst uit haar midden een voorzitter en een secretaris aan. 

 

 

3. Beoordeling 

3.1 Voor de selectie van de meest verdienstelijke bijdrage op het gebied van de neurologische 

wetenschap, beoordeelt de commissie  het gehele werk waar de kandidaat verantwoordelijk voor 

is geweest in de voorafgaande periode van vijf jaar. Hierin kunnen alle publicaties in worden 

meegenomen, zoals proefschriften en tijdschriftartikelen. Een half jaar vóór de datum van de 

uitreiking moet de voordracht van een kandidaat bij de commissie zijn ingediend om mee te 

kunnen dingen naar de prijs. 

3.2 Publicaties die in het halve jaar vóór de uitreiking nog in druk of op papier verschijnen, kunnen 

worden nagestuurd en toegevoegd aan het dossier.  

3.3 De commissie neemt een besluit met meerderheid van stemmen. 

3.4 Bij staking van de stemmen over twee kandidaten of als de commissie dit om andere redenen 

wenselijk vindt, kunnen twee zilveren medailles worden uitgereikt in plaats van één gouden. 

3.5 Bij staking van de stemmen over meer dan twee kandidaten, wordt geen medaille uitgekeerd. 

3.6 Als de commissie vindt dat geen van de kandidaten in aanmerking kan komen, dan rapporteert zij 

hierover gemotiveerd aan het NVN-bestuur. Dit rapport wordt niet gepubliceerd. 

3.7 De commissie informeert het NVN-bestuur zo spoedig mogelijk over haar beslissing, onderbouwt 

die beslissing en legt dit schriftelijk vast. De commissie verzoekt het bestuur de uitkering van de 

medaille op zich te nemen. 

 

3.8 Het NVN-bestuur informeert de leden van de vereniging over de bekroonde kandidaat. De namen 

van de kandidaten die niet voor de onderscheiding in aanmerking zijn gekomen, blijven strikt 

geheim. 
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3.9 Eerder bekroonde kandidaten komen niet in aanmerking voor een tweede toekenning van de 

Winklermedaille. 

 

 

4. Uitkering 

4.1 De medaille wordt om de vijf jaar uitgereikt en wel in ieder jaar dat eindigt op 5 of 0. De uitreiking 

vindt plaats tijdens de Wetenschapsdagen van de NVN. 

4.2 De voorzitter van de vereniging reikt de medaille uit. Als de voorzitter verhinderd is, neemt de 

vicevoorzitter deze taak over. 

4.3 De beoordelingscommissie is aanwezig bij de uitreiking. De voorzitter van de beoordelings-

commissie licht toe waarom de commissie tot haar oordeel is gekomen. Als de commissie 

besloten heeft twee medailles uit te reiken, dan geeft zij aan op grond waarvan de commissie dat 

besluit heeft genomen. 

 

 

5. Kosten, samenstelling medaille en bewaren matrix 

5.1 De medaille wordt bekostigd uit het eigen vermogen van de NVN. Hiertoe wordt jaarlijks een 

reservering opgenomen in de begroting. 

5.2 Als het niet mogelijk is een gouden penning te maken, wordt gekozen voor enig ander metaal. 

5.3 De matrix van de medaille berust bij de vervaardiger van de medaille. 

 

 

6. Overig 

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de NVN. 

 

 

 

Zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van de NVN van … 
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